


Ευχαριστώ θερμά που κατεβάσατε το υλικό μου και
ελπίζω να το χαρείτε τόσο πολύ όσο κι εγώ όταν το
δημιούργησα. Για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια
παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο email:
playgroundlearning4@gmail.com
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Το κατέβασμα αυτού του αρχείου δίνει στον ιδιοκτήτη του την δυνατότητα
1.να το αναπαράγει όσες φορές επιθυμεί μόνο για προσωπική χρήση
2.να παρουσιάσει την χρήση του υλικού εφόσον αναφέρει τον ιστότοπο και
ανακατευθύνει με σύνδεσμο σε αυτόν.

Οποιαδήποτε διανομή, αντιγραφή, αλλαγή ή πώληση του προϊόντος στο
διαδίκτυο με οποιοδήποτε τρόπο τόσο στο σύνολό του όσο και
αποσπασματικά απαγορεύτται αυστηρά. Για την παρουσιάσή του σε κάποιο
site επικοινωνήστε μαζί μου πρώτα. Κάθε αρχείο του παρόντος ιστότοπου
αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ιστότοπου και της Σπυροπούλου Δήμητρας,
καθώς διατίθεται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη
Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές.
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Για περισσότερο υλικό πατήστε εδώ... 

Πριν την έναρξη της ζωγραφικής σαν τον Πικάσο, μπορείτε 

να παρατηρήσετε τους πίνακες που υπάρχουν στην 

«ψηφιακή αίθουσά του» και να συζητήσετε για τα 

γεωμετρικά σχήματα και την παράξενη όψη των 

προσώπων. 

Στην ψηφιακή αίθουσα μπορείτε να πατήσετε πάνω στους 

πίνακες για να δείτε σε νέα καρτέλα τον κάθε πίνακα και να 

κάνετε ζουμ. Επίσης, μπορείτε να πατήσετε πάνω στον 

Πικάσο ή στην φούσκα για να ανοίξετε σε νέα καρτέλα το 

αρχείο «ρίξε το ζάρι και ζωγράφισε». Τέλος, πατώντας στα 

βιβλία θα δείτε σε πλήρη οθόνη, χωρίς διαφημίσεις, ένα 

εκπαιδευτικό βίντεο για τον Πικάσο. Προσοχή! Δεν είναι 

δικής μου δημιουργίας! Ευχαριστώ τους δημιουργούς!

Επίσης, μπορείτε, εάν θέλετε να παίξετε το παιχνίδι εξ 

αποστάσεως, να εγκαταστήσετε στον Google Chrome την 

επέκταση «Dice Thrower», ώστε να ρίχνετε ένα ψηφιακό 

ζάρι κάθε φορά. Ακόμα κι εάν το ζάρι το ρίχνετε μια φορά 

για όλους τους μαθητές, κι όχι για τον καθένα τους, θα δείτε 

πως θα δημιουργήσουν τελείως διαφορετικά έργα.

Στο τέλος αφήστε τους να τα χρωματίσουν.
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